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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

 Zbliża się koniec obecnej kadencji działalności Zarządu naszego Oddziału – pod koniec czwartego kwartału 
br. rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych kołach, które potrwają do połowy stycznia 2020 
roku. W marcu przyszłego roku odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków naszego Oddziału. 
Zostaną na nim wybrane nowe władze Oddziału PZITB w Katowicach na kadencję 2020÷2024. 

W mijającym roku nasz Oddział był współorganizatorem konferencji WPPK 2018 a jej głównym organizatorem 
Oddział PZITB w Bielsku-Białej. W przyszłym roku głównym organizatorem XXXV Ogólnopolskich Warsztatów 
Pracy Projektanta Konstrukcji na temat KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA 
OBUDOWA, RUSZTOWANIA w  4-letnim cyklu INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE  
będzie Katowicki Oddział PZITB. Przygotowania do konferencji trwają - serdecznie zapraszam do udziału  
w konferencji w dniach 3-6 marca 2010 w hotelu „Stok” w Wiśle. 

W kwietniu rozstrzygnięto XVIII Wojewódzki Konkurs Prac Technicznych, organizowany dla uczniów szkół 
budowlanych z województwa śląskiego, któremu od lat patronuje Katowicki Oddział PZITB; w konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkół budowlanych z 12 szkół województwa śląskiego. W maju odbyła się narada seniorów, tym razem 
w Białymstoku. Podczas XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB uczestniczący w nim delegaci przyjęli 
uchwałą „Stanowisko w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa i ustawy Prawo budowlane”, w obawie przed planowanymi niekorzystnymi zapisami  
w nowelizowanych przepisach prawnych dotyczących inżynierów budownictwa. W tym roku PZITB obchodził 85-lecie 
działalności. Dla uczczenia tego jubileuszu miał miejsce w Warszawie na początku października Nadzwyczajny  
Zjazd Delegatów PZITB. W przyszłym roku natomiast przypada 85-lecie działalności Oddziału PZITB w Katowicach.

W Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa Katowickiego Oddziału PZITB niestrudzenie prowadzona jest działalność 
gospodarcza, z której dochód przeznaczamy na działalność statutową Oddziału. Coraz większe trudności w pozyskiwaniu 
zleceń na opracowania techniczne staramy się rekompensować szkoleniami, w szczególności kilkudniowymi 
kursami przygotowującymi kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz kilkudniowymi kursami 
kosztorysowania. Zapraszam wszystkich, a w szczególności osoby nowo przyjęte w ostatnim czasie na członków Oddziału  
do aktywnego włączenia się w jego działalność. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Członkom Katowickiego Oddziału PZITB  
ciepłej, rodzinnej atmosfery, a w Nowym Roku 2020 wszelkiej pomyślności i realizacji zamierzonych celów. 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski

Na tradycyjne spotkania w formie uroczystej wigilii 
zapraszani są członkowie organów statutowych 
Katowickiego Oddziału PZITB, zasłużeni seniorzy  
i inne osoby aktywnie działające w kołach 
Oddziału oraz przedstawiciele Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa i zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń naukowo-technicznych. 

Spotkania te są okazją do podsumowania  
w kończącym się roku działalności Katowickiego 
Oddziału PZITB. Przybyłych przywitał 
przewodniczący Oddziału Andrzej Szydłowski, 
który w krótkim wystąpieniu przypomniał 
najważniejsze wydarzenia mijającego roku,  
w tym m.in. XXXIII Warsztaty Pracy Projektanta 
Konstrukcji 2018, których głównym organizatorem 
był Oddział PZITB w Gliwicach, i III konferencję 
„Budownictwo na terenach górniczych”, 
zorganizowaną przez Katowicki Oddział PZITB. 
Mówił też o działalności Ośrodka Szkolenia  
i Rzeczoznawstwa i oferowanych kursach  
dla osób przygotowujących się do egzaminu  
na uprawnienia budowlane. 

W dniu 13 grudnia 2018 w sali restauracji „Gwarek” w Katowicach  
odbyło się spotkanie przedświąteczne zorganizowane przez Katowicki Oddział PZITB.

Spotkanie noworoczne

Podziękował aktywnym członkom za pracę  
dla Oddziału i złożył wszystkim świąteczne życzenia. 
Koleżanki Danuta Kazek i Ilona Mrozek zostały 
wyróżnione Złotą Odznaką PZITB za aktywną 
działalność w Oddziale. Spotkanie było okazją  
do koleżeńskich rozmów, wspomnień oraz składania 
świątecznych i noworocznych życzeń, a świąteczny 
nastrój stworzyły kolędy w wykonaniu kameralnego 
zespołu smyczkowego. 

Maria Świerczyńska
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Jest maj 1934 roku. W Warszawie powstaje Polski Związek Inżynierów Budownictwa. W czasie pierwszej kadencji 
zdecydowano o powstaniu sześciu Oddziałów: w Warszawie, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lwowie i Poznaniu.  
W maju 1935 powołano Oddział Śląsko-Dąbrowski, którego przewodniczącym został dr inż. Stefan Kaufman.
Aby zrozumieć wagę tego wydarzenia należy sięgnąć do historii Polski, do pierwszych lat odbudowy naszego kraju 
po 123 latach niewoli. W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość, ale nie Śląsk. Jego losy się ważą. Wybuchają 
powstania i realizowany jest plebiscyt, który nie odzwierciedla sprawiedliwego podziału. Dopiero po III powstaniu 
śląskim w 1921 roku Ślązacy uzyskują w miarę satysfakcjonujące ustalenia międzynarodowego gremium, dotyczące 
przebiegu granicy. Dlatego tak ważne są działania wszystkich środowisk, polegające na budowaniu jedności 
narodowej. I tutaj ważną rolę pełni PZIB.
Dnia 25.X.1945 reaktywowano pierwszy po wojnie terenowy Katowicki Oddział PZIB w Polsce. Przewodniczącym 
został kol. Konstanty Wolniewicz. Po powstaniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  
w Warszawie w maju 1948 roku powołano Oddział Śląsko-Dąbrowski PZITB, którego pierwszym prezesem został 
kol. Konstanty Wolniewicz. 
W roku 1953 nastąpił podział Oddziału PZITB w Katowicach i utworzenie Oddziałów: w Bielsku-Białej,  
Częstochowie i Gliwicach. 

PREZENTACJA WYBRANYCH PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁU

Kol. Stefan Kaufman prof. dr inż. – pierwszy przewodniczący Katowickiego Oddziału

Urodził się 22 sierpnia 1894 roku w Krakowie. W 1917 roku ukończył Wydział Inżynierii Politechniki we Lwowie 
z dopiskiem „znamienicie uzdolniony”, a w 1920 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych po obronie 
pracy na temat „O wykreślnym wyznaczeniu kształtu specjalnych belek betonowych”. Był to pierwszy doktorat 
na Politechnice Lwowskiej uznany po I Wojnie Światowej. W 1925 roku objął stanowisko kierownika Oddziału 
Drogowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Był współorganizatorem powstania Politechniki Śląskiej, na której jesienią 1945 roku objął stanowisko kierownika 
Katedry Budownictwa Żelbetowego.

Podczas posiedzeń Zarządu Głównego PZITB w Warszawie  
przedstawiciele poszczególnych Oddziałów PZITB z całej Polski  

prezentują kolejno zebranym swoje Oddziały. 
W dniu 19.03.2019 r. o historii i dokonaniach Katowickiego Oddziału PZITB  

mówił jego przewodniczący Andrzej Szydłowski.

Na konferencji naukowej. Od prawej: 
Roman Kozak, Wacław Żenczykowski, 

Jerzy Nechay, Stefan Kaufman, 
Wieńczysław Poniż, Ludomir Suwalski.

Profesorowie:  
Zbigniew Wasiutyński 

Stefan Kaufman  
(Góra Św. Anny)

HISTORIA  ODDZIAŁU
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Kol. Konstanty Wolniewicz, mgr inż.
Studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera dróg i mostów uzyskał  
15 lutego 1926 roku. W 1939 roku był kierownikiem referatu konstrukcji budowlanych w magistracie miasta Katowice. 

W okresie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie był członkiem tajnej organizacji kadrowej saperów Armii 
Krajowej o kryptonimie „Ciągnik”, utworzonej na początku 1940 r. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w grupie  
pomocy techniczno-budowlanej.

Kol. Witold Świądrowski, mgr inż.
Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej. Już w trakcie studiów (od 1938 r.) pracował jako asystent 
w Katedrze Mostów, a następnie (od 1941 r.) w Katedrze Statyki Konstrukcji Stalowych i Żelbetowych Wydziału 
Architektury Politechniki Lwowskiej. W latach 1941 – 1944 był konstruktorem i kierownikiem budów we Lwowie  
i Krakowie.

Od maja 1945 do 1950 pracował pod kierownictwem prof. Stefana Kaufmana jako radca do spraw odbudowy  
w Urzędzie Wojewódzkim Śląsko-Dąbrowskim.

LUDZIE
Kol. Stanisław Krzyżaniak 
Więzień łagrów radzieckich w Ostaszkowie. Poeta. Poezję kol. Stanisława pochwalił sam Jan Paweł II, któremu poeta 
przesłał wydaną w roku 2003 „Suitę tatrzańską”. Jego wiersze znajdują się w różnych antologiach. Jeden z nich – 
„Rapsodia starobielska” – trafiła do wydanej w USA książki pt. „Katyń w literaturze”.  A potem wszystkie osiem tomików 
trafiły do biblioteki polskiej w brukselskiej siedzibie Unii Europejskiej. 

Kol. Tadeusz Mikulik
Brał udział w Powstaniu Warszawskim – jako powstaniec „Parasola”.
Uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, wojewódzkimi i stowarzyszeniowymi.

CZŁONKOWIE
Na dzień 31.12.1977 Katowicki Oddział PZITB zrzeszał rekordową w swojej historii liczbę członków - 3.734 inżynierów  
i techników, stowarzyszonych w 64 kołach. Obecny stan osobowy: ok. 180 członków.

OBECNE PREZYDIUM Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach
Przewodniczący – kol. Andrzej Szydłowski
Z-cy przewodniczącego - kol. Andrzej Nowak i Kazimierz Konieczny
Ośrodek Szkoleń i Rzeczoznawstwa – dyr. Krystyna Styrczula

ZNACZĄCE  PRZEDSIĘWZIĘCIA
W roku 1986 Oddział Katowicki wspólnie z Oddziałami w Gliwicach i Krakowie rozpoczyna organizowanie corocznych 
Ogólnopolskich Konferencji "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji". 

We wrześniu 2014 Oddział zorganizował konferencję „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”,  
która odbywa się cyklicznie co 2 lata.  
W roku 2020 Oddział Katowicki będzie organizatorem XXXV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji. 

Każdy rok nasz Oddział kończy spotkaniem wigilijnym, w którym uczestniczy wielu członków. 
Jeszcze do niedawna jednym z gości był kol. Stanisław Krzyżaniak, który pozostawił nam życiowe wskazówki.

Kol. Mieczysław Piotrowski, inż.
Od 1954 roku nieprzerwanie i czynnie działał w PZITB. Był członkiem Zarządu Głównego PZITB,  
a przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PZITB.

Kol. Andrzej Nowak, inż. 
- siedmiokrotny przewodniczący Katowickiego Oddziału.

1.10.1984 r. - Z okazji 90. rocznicy 
urodzin Prof. Stefana Kaufmana  

Kol. M. Piotrowski  
wręcza wiązankę kwiatów,  

obok W. Świądrowski
Uleciały z pamięci
imiona, nazwiska
wielu ludzi
spotkanych na życiowych ścieżkach.
Ślad w moim sercu po nich
na zawsze zamieszkał,
a obecność ich przy mnie
jest niezmiennie bliska.
Makijażem uśmiechu
upiększone twarze,
bukietem cnót wszelakich
ukwiecone dusze,
szczere łzy płaczu

w chwilach przeżywanych wzruszeń,
w sercach wielka skarbnica
najpiękniejszych marzeń.
W muzeum mego wnętrza cenne
eksponaty.
Liczne portrety ludzi
niezwykłych i zwykłych,
spotkanych przy okazjach
zwykłych i niezwykłych.
Wszyscy strojni jednako
w blask królewskiej szaty.

„Moi ludzie” - Stanisław Krzyżaniak 
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XXXIV Warsztaty Pracy  
Projektanta Konstrukcji 

Szczyrk 2019

W roku bieżącym w dniach 5 – 8 marca odbyły się w Szczyrku już XXXIV Warsztaty 
Pracy Projektanta Konstrukcji, których głównym organizatorem był Oddział PZITB 

w Bielsku-Białej, we współpracy z Oddziałami PZITB z Gliwic, Katowic i Krakowa.

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula a za merytoryczne przygotowanie programu wykładów 
odpowiadał dr hab. inż. Łukasz Drobiec, profesor Politechniki Śląskiej. Tegoroczna Konferencja kontynuowała 
rozpoczęty w ubiegłym roku cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie” – w szeroko rozumianym 
budownictwie ogólnym. Jak co roku uczestnicy otrzymali „Materiały konferencyjne” zawierające komplet 33 wykładów 
w trzech tomach, w czwartym zamieszczono artykuły przedstawiające osiągnięcia technologiczne i badawcze 
prezentowane przez partnerów merytorycznych konferencji i niektórych wystawców. Czterotomowe wydawnictwo 
powiększy „biblioteczkę projektanta konstrukcji”, stanowiącą praktyczną pomoc dla projektantów, kierowników budów, 
inspektorów nadzoru i wykonawców.
W tegorocznych warsztatach uczestniczyło 400 osób, wśród nich wielu znamienitych gości, m.in. przewodniczący 
PZITB Ryszard Trykosko, z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, dziekan Wydziału Inżynierii 
Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. Janusz Juraszek. 
Podczas otwarcia konferencji kapituła przyznała tytuł Członka Honorowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
WPPK Andrzejowi Nowakowi z Katowickiego Oddziału PZITB. Były też wystąpienia Ryszarda Trykosko oraz przedstawicieli 
Partnerów Branżowych: Józefa Kluski, członka Prezydium Krajowej Rady PIIB, Mirosława Boryczko, przewodniczącego 
Rady Małopolskiej OIIB i Romana Karwowskiego, przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Wykład inauguracyjny pt. „Autorska 
propozycja nowych wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych w kontekście katastrofy wiaduktu 
Polcevera w Genui” wygłosił prof. Janusz Rymsza. Odnosząc się do katastrofy wiaduktu w Genui w dniu 14 sierpnia 2018 
omówił swoją autorską propozycję nowych wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych. W pierwszym 
dniu miało miejsce również spotkanie uczestników z Krzysztofem Piątkiem na temat „Rola i zadania projektanta  
w procesie budowlanym w świetle Prawa budowlanego", podczas którego odbyła się ożywiona dyskusja dotyczącą kilku 
ważnych dla projektantów tematów, jak: projekt wykonawczy, sprawowanie nadzoru autorskiego, istotne i nieistotne 
zmiany w projekcie budowlanym; spotkanie prowadził Jan Spychała. 

Przez kolejne dni odbywały się sesje wykładowe. Po ostatniej sesji każdego dnia była możliwość spotkania z autorami 
i uczestniczenia w dyskusji na temat zaprezentowanych tego dnia wykładów. Zgodnie z tradycją warsztatom 
towarzyszył Salon Wystawców, w którym 48 firm prezentowało na stoiskach wystawienniczych swoje technologie, 
wyroby budowlane i nowości. Dla uatrakcyjnienia konferencyjnych wieczorów organizatorzy przygotowali spotkanie 
ze znanym szybownikiem Sebastianem Kawą oraz koncerty w wykonaniu śląskich artystów. 
Obrady konferencyjne zakończyły się w ostatnim dniu dyskusją generalną, po której Janusz Kozula i Przemysław 
Pępek z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej przekazali symboliczną pałeczkę WPPK Andrzejowi Szydłowskiemu  
i Januszowi Krasnowskiemu z Oddziału PZITB w Katowicach, Katowicki Oddział będzie organizatorem przyszłorocznej 
Ogólnopolskiej Konferencji WPPK 2020.

Maria Świerczyńska
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XVIII edycja 
Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych 

Uczniów Szkół Budowlanych
Wzorem lat ubiegłych 25 kwietnia 2019 roku odbyło się  
w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu 
spotkanie uczniów i nauczycieli szkół budowlanych,  
na którym zostały ogłoszone wyniki XVIII edycji Konkursu.

Konkurs odbył się tradycyjnie pod patronatem Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział 
w Katowicach oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach.

W konkursie wzięło udział 57 uczniów z 12 szkół 
budowlanych województwa śląskiego. Uczniów wspierało 
20 nauczycieli - konsultantów, którzy niejednokrotnie przy 
wykonywaniu projektów i ich opracowań wykraczali poza 
ramy programu nauczania. Konkurs przyciąga coraz więcej 
zainteresowanych uczniów i opiekunów zawodowych  
oraz osiąga coraz wyższy poziom.

Jak co roku prace były oceniane w pięciu kategoriach: 
budownictwo technologia, budownictwo konstrukcje, 
budownictwo projektowanie, architektura krajobrazu  
oraz drogownictwo.

Każdy uczeń biorący udział w Konkursie został uhonorowany 
dyplomem, natomiast wyróżnieni oraz nagrodzeni 
uczniowie za zajęte miejsca otrzymali  również cenne 
nagrody. Szkoły biorące udział w tegorocznej edycji Konkursu 
otrzymały ciekawe zestawy książek, które przyczynią się  
do poszerzenia horyzontów związanych ze sztuką 
budowlaną.

Prace oceniało jury w składzie: dr Antonina Żaba - przewodnicząca, mgr inż. Ewa Binko,   
mgr inż. arch. Danuta Todor-Kazek.

Spotkanie uświetnił swoim wykładem pt. „Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w Polsce” zaproszony 
przez organizatorów  gość mgr inż. Jan Spychała, absolwent Państwowych Szkół Budownictwa. 

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała treści podane przez wygłaszającego, po czym nastąpiła owocna dyskusja 
na nurtujące młodzież problemy występujące w procesach inwestycyjnych w budownictwie.

Podsumowanie konkursu to spotkanie wszystkich uczestników projektów, ich opiekunów, a także jury. Przy okazji 
spotkania zwiedzono wystawę prac, które rywalizowały w tegorocznym Konkursie. 

Spotkanie sprzyja wymianie w kuluarach doświadczeń i sugestii. Przewodnicząca jury – dr Antonina Żaba przyjmuje 
uwagi i zapytania uczniów oraz nauczycieli. Dyskusje służą lepszej współpracy, stąd Konkurs cały czas ewoluuje  
i zmienia się na lepsze. Szerokie grono uczestników i promotorów ma wpływ na jego kształt, a przedstawione prace 
konkursowe są coraz ciekawsze.

Dzięki pożytecznej inicjatywie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i Śląskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa uczniowie mają niecodzienną okazję, żeby zaprezentować swoją wiedzę w praktyce 
i połączyć różne dyscypliny nauki tworząc ciekawy projekt.

Danuta Todor-Kazek



dróg i mostów. Młodzi mężczyźni w wieku około lat dwudziestu musieli w tamtym 
czasie spełnić obowiązek wobec ojczyzny, tzn. odbyć zasadniczą służbę wojskową. 
Prawdopodobnie wykształcenie i zdobyta specjalność spowodowały, że „epizod 
wojskowy” trwał od 1949r. do 1953 r. Zawód uzyskany po ukończeniu szkoły średniej 
bardzo odpowiadał potrzebom w tym okresie dla wojska, bo technik budowy dróg  
i mostów to specjalność odpowiadająca służbie saperskiej. Jak trudna i niebezpieczna 
jest to służba świadczyć może informacja o niedawnym wypadku przy likwidacji 
niewybuchów z czasów II wojny światowej a trzeba pamiętać, że w pierwszych 
kilkunastu latach po wojnie saperzy mieli mnóstwo zajęć z tym związanych. Służba 
wojskowa była też przyczyną uszczerbku na zdrowiu, co spowodowało demobilizację 
oraz rozpoczęcie nowego rozdziału w nauce i pracy.
W 1953 roku, pracując zawodowo w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego  
w Bytomiu, rozpoczął w trybie wieczorowym naukę w Wieczorowej Szkole 
Inżynierskiej w Katowicach, włączonej w 1955 r. do Politechniki Śląskiej. Studia  
z tytułem inżyniera budownictwa sanitarnego ukończył w 1957 r.
Praca zawodowa od tego czasu obejmuje kilkanaście pozycji pełnienia 
odpowiedzialnych funkcji w pierwszej linii wykonawstwa w województwie śląskim, 
w tym: z-cy dyrektora Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa, dyrektora naczelnego 
Wojewódzkiego Zarządu Budownictwa, z-cy pełnomocnika Ministra Budownictwa 
na region śląski.
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PRZEWODNICZACY PZITB ODDZIAŁU KATOWICE 1981-1990…

MIECZYSŁAW „MIECIO” PIOTROWSKI

Dedykujemy to przypomnienie osoby  
Mieczysława „Miecia” Piotrowskiego  

– zarówno  koleżankom i kolegom, którym był znany  
i łączyły ich z Nim, czy to lata bliskiej współpracy  

czy też więzy zawodowe i stowarzyszeniowe;  
pamięć o Nim jest w tych przypadkach utrwalona i dla 
nich będzie to przypomnienie o czasach, które minęły.

Coraz liczniejsze jest grono członków pokoleń 
młodszych, którym nie było dane poznać Mieczysława 

Piotrowskiego bezpośrednio lub też znajomość była 
z natury rzeczy krótka. To jest ten drugi powód, dla 

którego w obecnym Informatorze wspominamy, że był 
taki Przewodniczący O/PZITB w latach 1981 – 1990 …

Zbiór materiałów archiwalnych Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa - w postaci kronik z działalności Stowarzyszenia, 
materiałów biograficznych i innych -  jest dość liczny. Dostępność tych informacji 
jest ułatwiona i pełna, gdyż zawarta jest na stronach internetowych Stowarzyszenia.
Oczywiście autor tego wspomnienia sięgał  po dane i opisy zawarte w tych 
materiałach, ale  także pozyskał  informacje od rodziny.
Głównym momentem w życiu Mieczysława, po którym nastąpił zasadniczy zwrot  
w dalszym losie życiowym, było opuszczenie rodzinnego miasta w którym się 
urodził i w którym spędził lata dziecinne oraz wczesne młodzieńcze. Stanisławów 
– bo to miasto o którym mowa, na Kresach Południowych II Rzeczpospolitej – 
był tą małą ojczyzną,  którą często wspominał i za którą … tęsknił. Było to miasto  
/wtedy/ wielonarodowe, jak i inne w II Rzeczpospolitej; około 100 tys. mieszkańców 
składało się, mniej więcej, w równych częściach  z narodowości: polskiej, ukraińskiej 
i żydowskiej.
Ciekawostką dla interesujących się piłką nożną jest fakt, że ze Stanisławowa pochodził 
rówieśnik Mieczysława – reprezentant Polski i Polonii Bytom – Kazimierz Trampisz  
/nawiasem mówiąc absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej/. Jeszcze 
jedną informację jako autor tej  części wspomnień chciałbym przekazać; mianowicie 
w kontakcie z brygadą młodych Ukraińców, wykonujących obecnie roboty 
budowlane w naszym kraju /dobrze wykonywane pod względem organizacyjnym 
i jakościowym/ i pochodzących ze Stanisławowa oraz okolic – poprzednia nazwa 
miasta /Stanisławów/ - jest jakby wymieniana … na pierwszym miejscu.
Zawodowe życie Mieczysława rozpoczęło się po ukończeniu „Budowlanki” w Bytomiu, 
czyli Państwowych Szkół Budowlanych w 1948 roku z tytułem technika budowy 

Wypełnianie tych trudnych i odpowiedzialnych funkcji umożliwiało Mu wykorzystanie 
osobistych i rzadkich predyspozycji jakimi są umiejętności koordynacji różnorodnych 
celów, firm i wykonawców w skomplikowanym przecież procesie budowlanym  
– dla zrealizowania celu głównego jakim jest wykonanie zadania inwestycyjnego.  
Jak przydatne i ważne  są te umiejętności dowodzi również późniejsza praca 
społeczna w Stowarzyszeniach Naukowo – Technicznych a przede wszystkim  
w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Mieczysław Piotrowski posiadał również dorobek wynikający z pracy nauczyciela 
przedmiotów zawodowych w Pomaturalnym Studium Zaocznym Państwowych 
Szkół Budownictwa w Bytomiu, w latach 1957 – 1977.
W końcowych etapach swojego pracowitego życia wypełniał zadania i obowiązki 
wynikające z pełnionych funkcji w PZITB.
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W latach 1981 do 1990 pełnił funkcję prezesa Oddziału PZITB w Katowicach  
/członkiem PZITB był od 1954 r./; w latach 1990 – 1993 był wiceprezesem Zarządu 
Głównego PZITB w Warszawie.
Szczególne były to lata, bo z jednej strony końcowe dla poprzedniego ustroju 
społeczno-gospodarczego i początków transformacji, a z drugiej strony znaczące 
osłabienie życia stowarzyszeniowego i radykalne zmniejszenie ilości członków 
stowarzyszeń, nie tylko PZITB. Należy przykładowo przypomnieć, że stan liczbowy 
członków Katowickiego Oddziału PZITB w 1980 r. wynosił – 3262 i spadł do stanu 449 
w roku 1991.
Właśnie w tym okresie wspomniane wcześniej predyspozycje Mieczysława 
Piotrowskiego okazały się bardzo przydatne i potrzebne.
Mimo trudnych warunków zewnętrznych, organy statutowe Oddziału PZITB Katowice 
prowadziły i rozwijały działalność usługową związaną z obsługą budownictwa,  
tj. rzeczoznawstwem budowlanym, działalnością szkoleniową oraz samokształceniową 
członków.
Zespół Rzeczoznawców PZITB nr 3, przekształcony następnie w Centrum Usług 
Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa oraz utworzony Ośrodek Szkolenia – 
wykonały wiele prac dla rozwijającego się rynku usług budownictwa.

Wśród pełnionych funkcji i otrzymanych wyróżnień oraz odznaczeń  należy wymienić:
•	 Od 1984 r. był członkiem Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej,
•	 Walne Zgromadzenie Delegatów O/PZITB w 1993 r. nadało Mu tytuł  

„Honorowego Prezesa Katowickiego Oddziału PZITB”,
•	 XXXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB we Wrocławiu w 1996r. nadał Mu tytuł    

„Członka Honorowego PZITB”,
•	 Odznaczenie państwowe i resortowe a wśród nich: Krzyże: Kawalerski i Komandorski,  

OOP oraz złote i srebrne Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów  
Budowlanych”.

Zapamiętane zostały jego ostatnie wystąpienia w dorocznych, koleżeńskich spotkaniach 
opłatkowych działaczy Oddziału PZITB przed Świętami Bożego Narodzenia. Obserwując  
i przewidując pogarszające się warunki prac stowarzyszeniowych wyrażał w nich troskę   
o kontynuację i zachowanie wieloletniego dorobku a także podkreślał potrzebę działania 
stowarzyszeń dla integracji środowiska inżynierskiego i budowlanego w Polsce.
Na ostatnim zdjęciu widzimy Mieczysława Piotrowskiego wśród kolegów i działaczy  
na spotkaniu z okazji jubileuszu 70-lecia KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB w roku 2005.
Następnego  uroczystego jubileuszu z okazji 80-lecia Oddziału PZITB – już nie doczekał…  
Zmarł w dniu 3 lutego 2012r.; jego grób znajduje się na cmentarzu Mater Dolorosa  
w Bytomiu, przy ul. Piekarskiej.

Garść wspomnień spisał jego młodszy kolega Henryk Anders
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XVIII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB
13 kwietnia 2019 obradował w Katowicach z udziałem 175 spośród 210 delegatów 

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, a obrady prowadził wybrany na przewodniczącego 
zjazdu Jarosław Paluszyński. Uczestnikami zjazdu byli również zaproszeni goście: Zbigniew Kledyński,  
prezes Krajowej Rady PIIB, Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczący ŚlOIIB, Elżbieta Oczkowicz, Śląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Piotr 
Średniawa, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Prezydenta Miasta Katowice Marcina 
Krupę reprezentował Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta Katowice, który odczytał list skierowany przez prezydenta Katowic do delegatów. Prezes KR PIIB w krótkim 
wystąpieniu mówił o działalności Krajowej Rady, pracach związanych z przebudową i modernizacją budynku 
przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracach legislacyjnych dotyczących ustaw 
o architektach i inżynierach budownictwa. Wręczył również wraz z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Srebrne Odznaki 
Honorowe PIIB Rafałowi Kleistowi, Władysławowi Tomicy i Janowi Oszczepalskiemu z Katowickiego Oddziału PZITB, 
a Medal ŚlOIIB Teresie Skowrońskiej z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.
W części sprawozdawczej zrezygnowano z wygłaszania sprawozdań przez przewodniczących poszczególnych 
organów statutowych ŚlOIIB; dzięki rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych była możliwość 
wcześniejszego zapoznania się z ich treścią, jak również odniesienia się do nich na spotkaniach przedzjazdowych 
organizowanych we wszystkich obwodach wyborczych. Po dyskusji delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania 
Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Radzie 
ŚlOIIB oraz uchwały dotyczące zatwierdzenia zasad gospodarki 
finansowej ŚlOIIB w 2019 roku i budżetu ŚlOIIB na 2019 
rok, a także zdecydowali o zmniejszeniu składu osobowego 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w związku ze zgonem jednego 
z jej członków. Na zakończenie obrad przyjęli uchwałą Protokół 
Komisji Uchwał i Wniosków, do której wpłynęło 9 wniosków. 

Maria Świerczyńska

XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 28-29 czerwca 2019 obradował w Warszawie przy 94-procentowej frekwencji 
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Wybrani w okręgowych zjazdach sprawozdawczo-

wyborczych delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB w piątej kadencji ocenili działalność 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2018 roku.

Oprócz 191 delegatów z szesnastu okręgowych izb inżynierów budownictwa, reprezentujących ponad 
117-tysięczną rzeszę inżynierów wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, w zjeździe uczestniczyli 
zaproszeni goście - przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz firmy 
Ergo Hestia ubezpieczającej członków PIIB; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa reprezentował 
przewodniczący Ryszard Trykosko. 
W otwierającym zjazd wystąpieniu prezes Z. Kledyński mówił o najistotniejszych w okresie sprawozdawczym 
sprawach dotyczących PIIB, tj. o proponowanych zmianach w ustawodawstwie dotyczącym inżynierów 
budownictwa, pracach związanych z przyszłą siedzibą PIIB oraz o bieżącej działalności Krajowej Rady PIIB.  
W odniesieniu do ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa przypomniał,  
że dyskutowano już pięć projektów osobnych ustaw o tych zawodach; Izba zgłaszała do nich liczne merytoryczne 
uwagi. Podkreślił, że to nie inżynierowie budownictwa są autorami pomysłu o odrębnych ustawach, a ograniczanie 
ich roli w projektowanych regulacjach nie zlikwiduje problemów urbanistyki i architektury, może natomiast 
wywołać w przyszłości perturbacje w procesie inwestycyjnym. Prace budowlane związane z nową siedzibą PIIB 
przy ul. Kujawskiej w Warszawie zbliżają się do końca i po formalnym objęciu obiektu przez Izbę rozpocznie się 
jego zasiedlanie. W nowej kadencji zwiększono ilość komisji i doraźnych zespołów przy Krajowej Radzie PIIB. 
Ich działalność ma na celu m.in. poszukiwanie nowych form doskonalenia zawodowego, rozwijanie współpracy 
ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi, pogłębianie współpracy z uczelniami, angażowanie się  
w prace międzynarodowych organizacji związanych z budownictwem, rozeznanie możliwości wdrażania BIM.  
W centrum uwagi Izby są działania skierowane na budowanie wiedzy o naszym zawodzie oraz podkreślanie jego roli  
i znaczenia, w celu poprawy jego społecznego odbioru.
Delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania organów statutowych PIIB, udzielili absolutorium Krajowej 
Radzie PIIB, przyjęli budżet na 2020 rok i uchwalili zmiany w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej PIIB.  
W pierwszym dniu odbyła się także uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Odznak Honorowych PIIB.
Drugi dzień obrad zdominował temat wniosków zgłoszonych przez delegatów do Komisji Uchwał i Wniosków. 
Po ożywionej dyskusji, dotyczącej głównie spraw związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji  
w budownictwie, Zjazd przyjął uchwałą „Stanowisko w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy Prawo budowlane” oraz uchwałę zatwierdzającą 
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Maria Świerczyńska
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Wyjazd techniczno - turystyczny do Warszawy

Jednym z punktów programu było zwiedzanie 
zrewitalizowanej dzielnicy Warszawy Praga-Północ,  
a w niej znajdujący się na terenie dawnej Warszawskiej 
Wytwórni Wódek „Koneser” bardzo ciekawie 
zaprojektowany kompleks Centrum Praskie Koneser. 

Zabytkowe obiekty wytwórni zostały poddane adaptacji w doskonałym stylu. Kompleks mieści m.in. Muzeum Polskiej 
Wódki, dokumentujące ponad 600-letnią historię i tradycję wytwarzania wódki na ziemiach polskich, znajdujące się 
w odrestaurowanym zabytkowym budynku rektyfikacji spirytusu z 1897 roku, oraz sklepy, biura, budynki mieszkalne, 
obiekty kulturalno-rozrywkowe, sztukę; niektóre części kompleksu są jeszcze w budowie.

Jesienny wyjazd techniczno-turystyczny do stolicy, 
organizowany tradycyjnie przez Koło Terenowe  

przy Zarządzie PZITB w Katowicach,  
odbył się w dniach 27 do 29 września 2019.

Zwiedziliśmy również dwie stacje nowej linii drugiej nitki Warszawskiego Metra (na odcinku Dworzec Wileński - Trocka), 
których wnętrza zaprojektowano w różnorodnych stylach architektonicznych. 

Mieliśmy także możliwość obejrzenia w Porcie Czerniakowskim domków na wodzie oraz zapoznania się  
z ich technologią.

Wieczory wypełniły nam spacery po mieście i spektakle 
teatralne. 

Elżbieta Sobera

4 października 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Do stolicy licznie przybyli przedstawiciele wszystkich oddziałów PZITB  
w Polsce. 

Zjazd otworzył Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Na czele 
Prezydium Zjazdu stanął Mirosław Boryczko z Oddziału Krakowskiego PZITB. W prezydium zasiedli także: Jacek Domski,  
Nina Szklennik , Mariusz Okuń i Tomasz Bujnowski.

Zgodnie z programem zjazd został podzielony na dwie części. W pierwszej zajmowano się uchwaleniem nowego statutu,  
natomiast w drugiej - po przybyciu zaproszonych gości - świętowano obchody 85-lecia funkcjonowania Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa. W uroczystości wzięły udział także delegacje organizacji budowlanych (izb i związków) 
z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które uczestniczyły w XXVI spotkaniu odbywającym się od  3 do 6 października w Polsce.

Na obchody 85-lecia PZITB przybyli także m.in. Zygmunt Zadora-Paszkowski wnuk prof. Wacława Paszkowskiego, jednego 
z założycieli PZITB, Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski – byli ministrowie budownictwa, Ewa Mańkiewicz-Cudny – 
prezes FSNT-NOT, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski z Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr inż. Andrzej Nowak – prezes  
Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa  
i Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. dr. hab. 
inż. Zbigniew Kledyński. Przybyli goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie i rolę, jaką odgrywało i odgrywa 
stowarzyszenie dla sektora budowlanego. 

Z okazji tak szacownego jubileuszu składano władzom PZITB wszelkiej pomyślności.

- Świętujecie Państwo piękny jubileusz. Działalność Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ma bardzo duże 
znaczenie dla całej branży budowlanej. Kiedy zrodziła się idea powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
Państwa stowarzyszenie wspierało ten projekt i pomagało w tworzeniu pierwszych struktur – powiedział Z. Kledyński, prezes 
KR PIIB. Podkreślił także, że bardzo ceni sobie tę współpracę, która na pewno będzie kontynuowana.

Podczas uroczystości wręczono również  odznaczenia oraz wyróżnienia. Między innymi Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa została uhonorowana wyróżnieniem „Zasłużonym dla PZITB”, którą odebrał Roman Lulis, 
przewodniczący Mazowieckiej OIIB, a Dariusz Karolak, zastępca skarbnika PIIB i zastępca skarbnika Mazowieckiej OIIB otrzymał  
Złota Odznakę PZITB.

Źródło: www.piib.org.pl

Zarząd Główny PZITB uchwałą z 25 września 2018 r. postanowił zwołać 4 października 2019 r.  
w Warszawie 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w celu uczczenia 85-lecia PZITB – 
kontynuatora tradycji Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, powołanego w maju 1934 roku.

Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Delegatów PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa świętował 85-lecie
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        KRAJOWA  NARADA  SENIORÓW  PZITB
28 – 30 maja 2019 r. w Białymstoku

Jak co roku Seniorzy spotykają się na Krajowej Naradzie Seniorów.
Organizatorem narady był Oddział PZITB w Białymstoku z przewodniczącym kol. Waldemarem Orłowskim  

i przewodniczącym Koła Seniorów kol. Stanisławem Skorulskim. 

Miejscem narady był Hotel BOSiR w  Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5.

W naradzie uczestniczyły 24  osoby z 16 Kół Seniorów PZITB, z następujących Oddziałów:  Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk , 
Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Toruń, Warszawa, Wrocław i gospodarze narady z Białegostoku oraz zaproszeni goście.

W stowarzyszeniu PZITB działają 22 Koła Seniorów przy swoich Oddziałach. 

Przed rozpoczęciem obrad  wzięliśmy udział w spacerze po parku Zwierzynieckim (obecnie Parku 3 Maja) który powstał w latach 20. XX wieku 
w miejscu lasu otaczającego w XVIII wieku rezydencje Branickich.  W głównej alei wzniesiony jest pomnik upamiętniający odzyskanie przez 
Polskę niepodległości oraz żołnierzy 42 pułku piechoty. Podziwialiśmy odtworzony w 2007 r. zielony Pomnik Konstytucji 3 Maja, którego 
kompozycję tworzą 3 dęby otoczone kręgiem 11 lip, a pośrodku kręgu posadowiona jest  niewielka granitowa piramida. Kolejnym elementem 
spaceru było zwiedzanie cmentarza wojskowego – żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Następnym etapem było zwiedzanie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki. Obiekt zaprojektowany został przez 
pracownię prof. Marka Budzyńskiego. Architektura gmachu nawiązuje do otoczenia i utrzymana jest w minimalistycznym stylu. Dominuje 
surowy beton i szkło z drewnianymi akcentami. Po zwiedzeniu Opery i Filharmonii wróciliśmy do hotelu , gdzie rozpoczęły się obrady.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał kol. Stanisław Skorulski - przewodniczący Koła Seniorów Oddziału PZITB w Białymstoku, serdecznie  
witając uczestników narady oraz zaproszonych gości.

Po nim głos zabrał kol. Waldemar Orłowski – przewodniczący Oddziału PZITB  w Białymstoku. Życzył owocnych obrad i miłego pobytu  
w Białymstoku. Zapoznał obecnych z kierunkami działalności Oddziału PZITB  w Białymstoku. Do najważniejszych dziedzin aktywności  
Oddziału  należą m.in.  kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane, które są organizowane dwa razy do roku, Warsztaty 
Inżynierskie PZITB, Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie, seminaria i konferencje szkoleniowe z cyklu „Nowoczesne Technologie  
w Budownictwie – wyzwania XXI wieku” oraz konkursy : „BUDOWA ROKU w Regionie Północno-Wschodnim”  i na „Najlepsze Prace 
dyplomowe”, organizowane przez Oddział PZITB i Politechnikę Białostocką. W. Orłowski poinformował również zebranych o tym, że w lipcu 
2018 roku Oddział PZITB w Białymstoku po raz pierwszy realizował ogólnopolski projekt dotyczący działalności Kół Młodej Kadry PZITB  
pn. „WORKCAMP”.  W  tym przedsięwzięciu brali udział również Seniorzy z białostockiego Koła Seniorów PZITB,  aktywnie włączając się 
w pomoc i instruktaż związany z prawidłowością wykonania prac remontowo-budowlanych przez uczestników zadania biorących udział  
w remoncie wybranej do projektu placówki. Następnie przedstawił obecnym plany na najbliższą przyszłość, związane z obchodami Jubileuszu 
70-lecia Oddziału PZITB w Białymstoku, które są planowane na październik br. 

Narady dają  możliwość wspólnego spędzenia czasu, podzielenia się informacjami z działalności w swoich Kołach i integracji środowiska 
seniorów, a także wręczenia wyróżnień.

Wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom Konkursu Głównej Komisji Seniorów PZITB pt. „Wspomnienia Seniora PZITB”.  Konkurs ten 
organizowany przez Prezydium GKS PZITB pod patronatem przewodniczącego PZITB kol. Ryszarda Trykosko. Celem tego konkursu było 
wyłonienie najlepszych napisanych wspomnień Seniora z życia zawodowego , a także prywatnego dotyczącego ważnych osiągnięć  
w działalności projektowej, realizacyjnej, prowadzonych nadzorów budowlanych, bądź wspomnień ze współpracy ze znanymi autorytetami 
z dziedziny budownictwa.

Osoby nagrodzone w powyższym konkursie to:
– kol. Józef Szkwarek z Oddziału w Szczecinie – otrzymał II nagrodę  za pracę  pt. „Zostawiłem kawałek serca w wielkiej płycie”;  

nagrodę odebrała pośmiertnie żona nagrodzonego Seniora, która  dokończyła to opracowanie  przerwane przez śmierć autora,
– kol. Ireneusz Trzciński z Oddziału PZITB w Bydgoszczy – otrzymał wyróżnienie za pracę pt. „Co nam zostało”,
– kol. Lech Grabowski z Oddziału PZITB w Olsztynie – otrzymał wyróżnienie za pracę pt. „Wspomnienie Seniora”,
– kol. Mirosława Jędraszak z Oddziału PZITB w Poznaniu - otrzymała wyróżnienie za pracę pt. ”Inżynierka”; wyróżnienie w imieniu 

Laureatki odebrał kol. Korneliusz Korcz przewodniczący Koła Seniorów w Poznaniu.  
Kolejnym  punktem obrad było wręczenie pamiątkowych dyplomów osobom , które po raz trzeci uczestniczą w  Krajowej Naradzie Seniorów 
organizowanej przez Oddział PZITB  w Białymstoku.
Na zakończenie obrad wykonano wspólne zdjęcie wszystkich osób nagrodzonych z nagrodami i dyplomami.
Zwiedzanie „Szlaku Rodu Branickich” uczestnicy XXXII Krajowej Narady Seniorów rozpoczęli  od  Pałacyku gościnnego Branickich – 
zbudowanego w połowie XVIII wieku . Obecnie znajduje się tu Urząd Stanu Cywilnego zwany Pałacem Ślubów. Budynek służy także 
prezydentowi Białegostoku do celów reprezentacyjnych.
Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku,  
które zlokalizowane jest w głównej siedzibie Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku – dawnym Pałacu Branickich. Pałac jest jedną  
z najciekawszych barokowych rezydencji Europy Środkowo-Wschodniej, został opatrzony  w XVIII wieku mianem „Polskiego Wersalu”. 
Muzeum kultywuje dziedzictwo medyczne Białegostoku zapoczątkowane przez właścicieli miasta w XVII wieku. W dzisiejszych przestrzeniach 
pałacowych odnaleźć można zarówno medyczne tradycje XVIII-wiecznego Instytutu Akuszerii, jak też niemieckiego szpitala polowego   
z okresu  I wojny światowej.
Kolejny etap zwiedzania objął: Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Zbrojownię – Cekhauz (obecnie siedziba Archiwum 
Państwowego), dawną austerię (obecnie mieści się tu restauracja Astoria), ratusz (w czasach współczesnych mieści się tu główna siedziba 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku).
W drodze powrotnej do Białegostoku uczestnicy Zjazdu przyjechali  do pięknego Dworku Czarneckiego, gdzie po obiedzie odbyły się obrady 
uczestników Narady, którym przewodniczył kol. Stanisław Skorulski.  
Uczestnicy XXXII Krajowej Narady Seniorów prezentowali działalność swojego Koła Seniorów Oddziału PZITB. Na uwagę zasługuje 
organizowanie spotkań, na których wręczane są dyplomy i upominki  w postaci książek  z okazji długoletniej przynależności do PZITB (50, 55 
czy 60 lat) oraz z okazji ukończenia 75, 80, 85 czy 90 lat życia.
Po wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych Kół Seniorów głos zabrała kol. Teresa Lipska – przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów. 
Dokonując podsumowania obrad podziękowała obecnym za wystąpienia oraz zwróciła się do Seniorów z prośbą o kontynuowanie działalności 
w swoich Kołach Seniorów  . 
Na zakończenie obrad obecni uczcili minutą ciszy śmierć Kolegów wszystkich Oddziałów, którzy w ostatnim czasie odeszli na „wieczną wartę”.
Wieczorem, przy dźwiękach muzyki, śpiewie i tańcach w uroczej altanie wśród otaczającej zieleni raczono się kiełbaskami z grilla.
Powołana Komisja Uchwał i Wniosków XXXII Krajowej Narady Seniorów w Białymstoku opracowała i poddała pod głosowanie zgłoszone przez 
uczestników narady wnioski i spostrzeżenia .
Kol. Stanisław Skorulski dokonał zamknięcia XXXII Krajowej Narady Seniorów PZITB. Uczestnicy dziękowali organizatorom za wzorowe 
przygotowanie narady, zaangażowanie przy realizacji tak ważnego i niełatwego zadania. Kol. Jerzy Obolewicz w imieniu własnym  
jak i Zarządu Oddziału PZITB w Białymstoku podziękował uczestnikom narady za przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji,  
życzył wszelkiej pomyślności i dobrych powrotów do domu. Uczestnicy  Krajowej Narady Seniorów złożyli wpisy do pamiątkowej kroniki 
Oddziału PZITB  w Białymstoku.

Do zobaczenia na XXXIII Krajowej Naradzie Seniorów w Częstochowie w 2020 roku.
Tadeusz Cichocki

XXXII



22 Informator KatowIcKIego oddzIału PZITB Informator KatowIcKIego oddzIału PzItB 23

XXII 
Gala 
Budownictwa

W piątkowy wieczór Opera Śląska zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządów miast  
i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych 
oraz krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa. Samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa reprezentował prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniew 
Kledyński oraz członkowie władz okręgowych izb inżynierów z różnych regionów Polski. Gospodarzami 
uroczystości byli witający zebranych Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa i Roman Karwowski,  
przewodniczący Rady ŚlOIIB. 

Rozpoczynając galę Roman Karwowski nawiązał do zakończonej kilka godzin wcześniej konferencji  
„Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym” oraz do proponowanych 
w ostatnim roku zmian legislacyjnych, które wywołały w środowisku inżynierów budownictwa sporo emocji.  
Były to propozycje zmian ustaw: Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zawodach inżyniera 
budownictwa i architekta. W czasie konsultacji tych ustaw oraz w opiniach przekazywanych do ustawodawcy 
reprezentanci samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dobitnie podkreślali, że uproszczenie procesu 
budowlanego, korzystne z punktu widzenia inwestora, nie może dziać się ze szkodą dla bezpieczeństwa obiektów 
i zdrowia mieszkańców, za które odpowiadają członkowie PIIB pełniący samodzielne funkcje w budownictwie. 
Ponadto proponowane przez ministerstwo rozwiązania mogłyby spowodować niekorzystne zmiany systemowe  
w polskim budownictwie, podnosząc jego koszty i wydłużając proces inwestycyjny. 

Gala Budownictwa była jak zwykle okazją do uhonorowania osób związanych z branżą budowlaną poprzez 
wręczenie medali i odznak honorowych, nagród i tytułów laureatom konkursu ŚIB „Śląskie Budowanie”, konkursu 
PIP „Buduj bezpiecznie” i konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku”. 

Wśród wyróżnionych było kilka osób działających w Katowickim Oddziale PZITB. Odznaki Honorowe za Zasługi  
dla Województwa Śląskiego otrzymali Henryk Anders i Maria Świerczyńska, a Odznaki Honorowe PIIB  
Tadeusz Cichocki i Andrzej Szydłowski.

Symboliczne nagrody w Konkursie „Śląskie Budowanie” to: „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona 
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa  
i Gospodarki Śląskiej” przeznaczona dla osób indywidualnych. Wśród 9 osób uhonorowanych nagrodą indywidualną 
byli członkowie ŚlOIIB, mający na swym koncie również działalność stowarzyszeniową w PZITB - Janusz Kozula  
i Rudolf Mokrosz.

Szczegółowa informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu „Śląskie Budowanie” znajduje się na stronie Śląskiej Izby 
Budownictwa: http://izbabud.pl/ .

Uroczystość uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu.

Maria Świerczyńska

Uczestnikami tej uroczystości są od lat nie tylko osoby związane zawodowo z branżą budowlaną,  
ale także przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji mających wpływ na budownictwo  

i inwestycje budowlane oraz przedstawiciele podmiotów należących do Forum Budownictwa Śląskiego. 

Osoby wyróżnione Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Śląskiego i Honorowymi Odznakami PIIB 



Wydawca
Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl 

Opracowanie:
Maria Świerczyńska

Grzegorz Wasylowski

Koła Oddziału PZITB Katowice 

Koło przy Ośrodku  
Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur  
Adres korespondencyjny:

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax:  32 255 46 65

Koło Seniorów 
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax:   32 255 46 65

Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału 
PZITB w Katowicach 

Przewodnicząca - Elżieta Sobera 
Adres korespondencyjny: 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65

Koło przy Państwowych Szkołach 
Budownictwa w Bytomiu 

Przewodnicząca - Ilona Mrozek 
Adres korespondencyjny:

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02 

Koło przy ‘Energoprojekt” 
Przewodniczący - Stanisław Nardelli 

Adres korespondencyjny: 
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20

Koło Młodych PZITB 
Przewodniczący - Michał Bal 

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 255 46 65

Drukarnia Kaga-Druk
40-607 Katowice, ul. Sarmacka 7

kaga@kaga.x.pl

NAKŁAD: 250 szt.

Zapraszamy Państwa
do udziału lub promocji firmy

 

w „XXXV  Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji 2020”,   
które odbędą się  w Hotelu „STOK” w Wiśle  

w dniach 3 marca ÷ 6 marca 2020r. 
i będą poświęcone problemom obejmującym:

INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE
KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA

TEMATYKA WYKŁADÓW
Cykl  ponad  30  wykładów  poświęcony  został  zagadnieniom  związanym  z  innowacyjnymi   
i  współczesnymi rozwiązaniami  konstrukcji  metalowych,  posadzek  przemysłowych,  rusztowań  
oraz  lekkiej  obudowy. 

Tradycyjnie,  szczególny  nacisk  położony  został  nacisk  na  praktyczną  stronę  nie  tylko  
projektowania, ale także wykonywania i odbioru. 

Wychodząc  naprzeciw  zapotrzebowaniu  środowiska  wykłady  obejmują  również  współczesne 
i najbardziej aktualne problemy projektowe.

1)  Projektowanie konstrukcji stalowych w zakresie: 
ekonomiki projektowania,  kształtowania przestrzennej sztywności konstrukcji, metod 
obliczeniowych, modelowania węzłów i elementów nośnych, wykorzystania konstrukcji 
cienkościennych, projektowania konstrukcji szczególnych takich jak kominy, belki 
podsuwnicowe, dostosowania się do technologii BIM, projektowania na terenach górniczych.

2)  Realizacja konstrukcji stalowych dotycząca : 
jakości wykonania, badania elementów konstrukcyjnych, zakresu obowiązków inspektora 
nadzoru, sposobu wytwarzania w warsztacie, przedstawienia zrealizowanych obiektów.

3)  Zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów w zakresie konstrukcji stalowych, 
takich jak: 
połączenia klejone, konstrukcje linowe, bezpieczeństwo pożarowe, systemy antykorozyjne, 
konstrukcje typu tensegrity itp.

4)  Problematyka związana z projektowaniem rusztowań, posadzek przemysłowych oraz lekkiej 
obudowy.

Komitet Organizacyjny
PZITB Oddział w Katowicach

ul. Podgórna 4 , 40-026 Katowice

Biuro Oddziału  tel. 32 2554665,  32 2538638

email:  biuro@pzitb.katowice.pl   

www.pzitb.katowice.pl


